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Usnesení zastupitelstva obce Daleké Dušníkyze dne

27 . S.

ZOtg č.3 /2OL9

Přítomni:
Josef Krubner, Ing. Irena Táborová, Ing. Roman Švagr, JiŤí Skuhrovec, Hana Palanová.

Zastupitelstvo obce Daleké Dušníky po projednání:
1)

2)

schválilo Účetoí závěrku obce za rok 2018 sestavenou ke dni 31.12.2018.
návrhu závěrečného účtuspolu §e Zprávou o výsledku přezkoumání
hospodaření schválilo Závérečnýúčetza rok 2018 s lyiádřením ,,bez
výhrad". Současně přijmulo následující nápravná opatření k nedostatkům
uvedeným ve Zprávé o výsledku přezkoumání hospodaření takto: Závérečný
úČetza rok 2018 byl schválen zastupitelstvem obce s vyjádřením v souladu
se zákonem č.25012000 Sb., o rozpočtoých pravidlech územních rozpočtů.

Starostovi obce §e ukládá zveřejňovat uzavřené smlouly na profilu
zadavatele v souladu se zákonem č. 13412016 Sb., o zadávání veřejných

zakázek
3) schválilo Rozpočtovéopatření č. 2l20l9.
4) schválilo uzavření Smloulry o budoucí smlouvě o zírr,enívěcného břemene a
dohodu o umístění stavby č. IV-12-6a24252NBlat v D. Dušníkácho č. parc.
386l12.

bere na vědomí podpis dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na projekt
Revitalizace zeleně v obci Dalekó Dušníkys firmou SARAHS associates s.r.o.
6) schválilo nabídku poradenské společnosti Swiss Life Select Česká republika
§.r.o, a jejím prostřednictvím uloženífinančníchprostředků následovně : a)
Jednorázový vklad 2.000.000,- Kč + k tomu pravidelná investice 10.000,- Kč
měsíčně(účelovéuloženíprostředků na obnovu vodohospodářského
majetku) do Best solution funds Swiss Life Select - Yyvážená strategie; b)
Jednorázoqý vklad 8.000.000,- Kč (neúčelovéprostředky) do Best solution
funds Swiss Life Select - Konzervativní strategie (6.000.000,- Kč) a do
termínovanéhovkladu J&T Bank (2.000.000,- Kč); c) Pravidelná investice
30.000,- Kč (neúčelovéprostředky) do Best solution funds Swiss Life Select Yyvážená strategie.
5)

7) bere na vědomí uzavření Smlouly o poskytování odborných služeb č.
110825/2019 mezi Obcí Daleké Dušníkya AXIOM engineering s.r.o. na

zajištění akce Revitallzace náďrže v obci Druhlice.
schválilo uzavření Smloury o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a
dohodu o umístěnístavby č. IV-12-6024441NBI2 v Druhlicích, č. parc 43213.
9) schválilo Obecně závaznouvyhlášku č.112019 -Požárnířád obce.
10) zamítlo žádost společnosti Vodafone na umístěnívěže - vysílačena kopci
nad podedruhlicemi.

8)

11)

starosta:

Josefkrubner

Místostarosta:

Ing. Roman Švagr

Místostarosta:

Ing. Irena Táborová
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